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Jegyzőkönyv
Készült: Fertőhomok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október
30-án 17,30 órai kezdettel megtartott üléséről.
Ülés helye:

Önkormányzat ülésterme Fertőhomok, Akác u. 44.

Jelen vannak:

Horváth Attila
Dr. Jakab Zsolt

polgármester
körjegyző

Radovits Tibor
Iliásné Pozsgai Anna
Kertész Norbert
Nagyné Kovács Erika

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Jurinkovits József

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság vezetője
alezredes, a Fertődi Rendőrőrs
parancsnoka
tájház vezető

Szabó Jenő
Csiszár Gyula
Szilági Lajos

Horváth Attila polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mivel annak valamennyi tagja jelen van.
Napirendnek a meghívóban közölt témákat javasolta.
Napirendi pontok:
1. Napirendi pont:
Tájékoztató a közbiztonságról
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott előadó: Soproni Rendőrkapitányság képviselője
2. Napirendi pont:
Beszámoló a tájház működéséről
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott előadó: Szilágyi Lajos tájház vezető
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3. Napirendi pont:
Tulajdonosi hozzájárulás a Pajtakocsma megszűnő, üzemeltetéssel vegyes
bérleti szerződésének módosításához, meghosszabbításához
Előadó: Horváth Attila polgármester
Meghívott: Szilágyi Lajos tájház vezető
4. Napirendi pont:
Tájékoztatás a faluház bővítésére benyújtásra kerülő pályázat előkészítéséről
Előadó: Horváth Attila polgármester
5. Napirendi pont:
Döntés konzorciumi részvételről és a konzorciumi megállapodás
jóváhagyásáról a Fertő-tó menti kerékpárút-hálózat fejlesztése érdekében
Előadó: Horváth Attila polgármester
6. Napirendi pont:
A 2013. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Horváth Attila polgármester
7. Napirendi pont:
Döntés az óvoda előtti zebra kialakításáról
Előadó: Horváth Attila polgármester
8. Napirendi pont:
Az önkormányzati vagyonról szóló 3/2012.(III. 6.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Horváth Attila polgármester
9. Napirendi pont:
A Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás létrehozásáról szóló
megállapodás módosítása
Előadó: Horváth Attila polgármester
10. Napirendi pont:
Tájékoztatók, bejelentések
Előadó: Horváth Attila polgármester
11. Napirendi pont:
Szociális ügyek (zárt ülésen)
Előadó: Horváth Attila polgármester
A Képviselő-testület a napirendet egyhangúlag elfogadta.
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1. Napirendi pont:
Horváth Attila: Örülök, hogy a Kapitány Úr, és a nemzetiségi önkormányzat elnöke
is megtisztelt minket. A beszámolót tegnap tudtuk kiküldeni a képviselőknek. A jó
tendencia, ami a közbiztonságunkat érinti ebből is látható. Az is érdekes, hogy
Kapitány Úr miként látja a település, a térség helyzetét? A mi sajátos helyzetünk az
állandó lakosság melletti nagyszámú üdülőtulajdonos és turista. Ez rendőri
szempontból is különleges helyzetet teremt. A rendőrség eddig megpróbált ehhez
alkalmazkodni. A beszámolóban leírtak kiegészítése mellett az általam felvetettek is
érdekelnek minket…
A Rendőrkapitány megköszönte a meghívást, és megtartotta beszámolóját (beszámoló
mellékelve). Kiemelte: a település közbiztonsági helyzete stabil. Kilenc bűncselekmény
történt az idén, miként a tavalyi évben is. Ezek közül, ami problémásabb, két
betöréses lopás. Ezek számát tovább kell csökkenteni. Elkövetőik jellemzően „utazó
bűnözők”.
Szabó Jenő: A település soha nem lesz magára hagyva. Kábítószerrel összefüggő
bűncselekményekről nem kell a település vonatkozásában beszélnünk. A hegykői
fürdőből történt kerékpárlopások elkövetőjét az elmúlt héten elkaptuk. Egy soproni
illetőségű személyről van szó. A településen gondot–problémát nem látok. Remélem,
jövőre is meg tudjuk őrizni ezt a szintet. Szeretnénk tovább folytatni azt a
párbeszédet, ami a rendőrség és a lakosság között kialakult. Amit lehet, megteszünk,
hogy a lakosság elégedett legyen.
Horváth Attila: Az utóbbi időben elszaporodtak az illegális szemétlerakások. A
„normál” hulladék is zavar – meggyőződésem, hogy az üdülőterületnek szerepe van
ebben -, de az utóbbi időben építőanyag lerakás, sőt azbeszt tartalmú pala lerakása is
előfordult. Nem egyszerű ennek nyomára akadni. „Idegesíti” a környezetet, sok
pénzbe kerül ártalmatlanítani. Kérném, hogy a kapitányság is vegye ezt komolyan.
Nyertünk egy pályázaton, így két térfigyelő kamera kerül felszerelésre, amelynek
képét a Soproni Rendőrkapitányságon is látni lehet majd. Erre a fejlesztésre több
település együttműködésében kerül sor. Reméljük, rövid időn belül kiépítésre kerül.
Nincs okunk a „jajveszékelésre”, de ahol korábban nem történt egy bűncselekmény
sem, ott az egy is sok.
Szabó Jenő: Valóban probléma a szemét, máshol is. Olyat is tudunk, hogy
Ausztriából jön át a hulladék. Biztos, hogy komoly feladat lesz. Ki van adva az
embereknek, intézkedni fogunk. Remélem, hogy a kamerarendszerből hamarosan
lesz valami. Sopronban 9, a piknik helyszínén további 2 kamera működik. Ezek
lefoglalják a beltéri egységet. Ezért van szükség a bővítésre. Győrben kb. 60 kamera
van kihelyezve. Segítségükkel utólagos felderítést is végezhetnek.
Jurinkovits József: Faluhelyen az emberektől nem várható el, hogy az ismerősét
feljelentse. Ezért fontos ebben az Önök segítsége.
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Horváth Attila: Az új hulladékgazdálkodási rendszerben a zöldhulladék elszállítás
rendszeres lesz. Amennyiben nincs több kérdés, köszönöm a tájékoztatást és az
együttműködést.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
72/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Szabó Jenő rendőr alezredes, a Soproni Rendőrkapitányság vezetőjének
beszámolóját Fertőhomok közrendjének és közbiztonságának
helyzetéről.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos
Horváth Attila polgármester beszámolt a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben
hozott határozatokról (beszámoló mellékelve).
Horváth Attila: A Diófesztivál sikerét két ponton is értem: egyrészt soha nem látott
bevétele lett ebből az óvodának; másrészt ugyan menetközben éreztük, hogy voltak
hibapontok, holtidők, de remek volt például a záró koncert. Bármennyire is a
felnőtteknek szántuk, elsősorban gyermekes családok jöttek, és a végére, ahogy a
gyermekek elálmosodtak, az emberek elfogytak. A 252/1, a 042 és a 256 hrsz-ú
ingatlanok vízrendezéséhez kapcsolódóan egy 50-60 méteres árokszakasz még burkolásra
vár. Nem lehet ugyanis magára hagyni ezt a földes falu árkot

A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul vette.
2. Napirendi pont:
Szilágyi Lajos, tájház vezetője megtartotta beszámolóját a tájház éves működéséről
(beszámoló mellékelve). Ehhez kapcsolódóan bemutatta a képviselő-testületnek a tájház
vendégkönyvét, megjegyezve, hogy az ebbe tett megjegyzések, vélemények
reprezentálják igazán a tájház tevékenységét. Kiemelte: a tájház sokat lépett előre a
tavalyi beszámolóhoz képest.
Horváth Attila: Egyetértek, de több dolgot, a Pajtakocsmával együtt csiszolni kell. A
környékünk is kuriózumként éli meg. A következő napirend keretében a
Pajtakocsma szerződésének módosításáról fogunk beszélni. A vendéglátás részéről
voltak ennek hullámzó dolgai. De az mindenképpen kijelenthető, hogy ez a
környezet segítette a mi rendezvényeinket. Ugyanakkor a bérlő október végén
bezárt, és azt jelezte, tavaszig van idő a szerződés meghosszabbítására. Én várnék
addig, ne legyünk kényszerhelyzetben. A szerződés kondíciói szempontjából is
szoktam érdeklődni, de nem tudom igazán eldönteni, hogy „mit ér” ez az üzlet?
Árpolitikával megszűrhetem a vendégeket. Az árak azt gondolom, nem „durvák”. A
hely szelleme ezt megengedi. De a nagyobb tömeg kompromisszumot kíván: a saját
település lakóira is számítanék. Ezt az üzemeltető nem találta meg. Az egyéb dolgok
szerintem rendben voltak. A helyzetből adódóan a jövőre nézve elsődlegesen a
jelenlegi bérlővel gondolkodnék. Egyetértek Szilágyi Lajossal abban is, hogy voltak
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hangsúlyeltolódások a Pajtakocsma és a tájház között. Meg kell találni a kettő
egységét. Az idei évben rendkívül jó kiállítások voltak.
Iliásné Pozsgai Anna: Az előző évekhez képest – kívülállóként – úgy gondolom, a
falunak minden rendezvénye idén ott zajlott (a Karácsony és az Anyák Napja
kivételével). Nekem ez nagyon jó érzés, büszkék lehetünk erre a tájházra.
Szilágyi Lajos: Amit itt létrehoztunk, azt meg kell tanulnunk használni. Dubics
László sok dologban jól állt hozzá a Pajtakocsma üzemeltetéséhez, de voltak dolgok,
amitől nem lehetett eltéríteni. Nem építhetünk csak az ideérkező vendégekre. A helyi
és környékbeli fiatalokra is gondolnunk kell. Ehhez időre van szükség.
Horváth Attila: Az a cél, hogy ebben az évben megállapodás szülessen, hogy legyen
időnk, ha nem jön össze. A bérleti díj mértékét mindenképpen módosítani kell.
Másik fontos szempont a nyitva tartási idő betartása.
Jurinkovits József: Pajtakocsma, vagy tájház. Akkor jó, ha nem megy egymás
rovására. A Pajtakocsma is a kiállításra épült. A pajtában lévő kiállítási tárgyakat
ugyanakkor nem nagyon figyelik. Vannak berendezési tárgyak, amik hiányosak. Én
szívesen bemutatnám, hogy kell használni például a faragószéket. Sokszor én
hoztam a német vendégeket hétvégeken. Ezek szájhagyomány útján jöttek. Sőt, egy
alkalommal szlovákiai horvát csoport is érkezett. A kézműves napokon vállalom a
kosárfonást.
Horváth Attila: Köszönjük a felajánlásokat. Aggodalmaim nekem is vannak. De a
pajtában ül a vendég és beszélget. Ilyen sok időt soha nem töltött itt senki. Van tehát
ideje megnézni az ott lévő régi tárgyakat.
Jurinkovits József: Nem tudom pletyka-e, de úgy hallottam, Hegykőn a Sport Büfé
iránt is érdeklődik Dubics László?
Dr. Jakab Zsolt: Igen, valóban érdeklődik. Az önkormányzat pályázatot írt ki a
bérbeadásra; - pályázatot egyelőre nem nyújtott be.
Nagyné Kovács Erika: Mi a helyzet a birtokvédelmi eljárással, ami az üzemeltetővel
szemben folyt a szomszéd kérelmére?
Horváth Attila: Közigazgatási eljárásban a kérelmet elutasították, tehát a működés
körülményei megfelelőek. Arról nincs információnk, hogy a panaszos ez alapján
bírósághoz fordult-e.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
73/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
Szilágyi Lajos beszámolóját a tájház éves működéséről.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos
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3. Napirendi pont:
Horváth Attila: Az előző napirend keretében érintettük a Pajtakocsma üzemelésének
kérdését. Csak ismételni tudom: az a véleményem ne várjunk tavaszig, még ez évben
szülessen megállapodás a bérlővel a hosszabbításról és ennek feltételeiről. Mivel
ehhez egyeztetni kell a bérlővel, a napirendi pont tárgyalását napoljuk el, és a
következő ülésen, de még idén hozzunk róla döntést.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
74/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Pajtakocsma megszűnő üzemeltetéssel vegyes bérleti szerződésének
módosításához kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról szóló
napirendi pont tárgyalását soron következő ülésére elnapolja.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. november 27.
4. Napirendi pont:
Horváth Attila polgármester bemutatta a faluház átépítésére és bővítésére vonatkozó
hatósági engedélyezési tervdokumentációt, ami egyrészt az orvosi rendelő
jogszabályi előírásoknak való megfeleltetését, másrészt új öltöző blokkok építését
tartalmazza.
Horváth Attila: A bővítésnél módosítani szeretnénk a jelenlegi tervállapothoz képest.
Egy kivitelezővel felülvizsgáltattuk a tervezői költségvetést, nehogy utóbb
merüljenek fel pótmunka igények. Ezek után kértük a tervezőt a módosításokra. A
bővítmény homlokzati téglaburkolata mintegy 2 millió forintos többletköltség lenne.
Az építőmesteri munkák mintegy 16 millió forintba kerülnek, de a víz, szennyvíz,
villany gépészeti költségét még hozzá kell számítani. A Fertő-táj Tervtanácsnak is
volt észrevétele ezzel kapcsolatban: a módosítás során ezt is figyelembe veszik. Arról
van szó, hogy a sarokrész lekerekített íve felett a tető szögletes legyen. Ez
egyszerűsítés, és költségmegtakarítást jelent. 15 millió forintig lehet pályázni
falufejlesztésre, ezt teljes egészében szeretnénk kihasználni. Felmerült, hogy a
kulturális egyesület pályázzon, mert - az önkormányzattal szemben – az ÁFÁ-ra is
igényelhet támogatást, azonban a projekt költségvetése mindenképpen meghaladja a
nettó 15 millió forintot. Ráadásul az öltözők elsősorban az udvaron lévő sportpálya
öltözői lesznek, amiatt, hogy a kultúrház bővítése nem haladhatná meg a meglévő
bruttó alapterület 15%-át. Vannak egyéb költségei is a pályázatnak. Kérésünkre a
LEADER Egyesület javasolt egy pályázatírót, aki nemcsak a pályázatot készíti el,
hanem elnyert támogatás esetén a projektet a befejezéséig végigviszi. A pályázat
elkészítésének díja 100 ezer forint + ÁFA. A projektmenedzsment költsége az elnyert
támogatás arányában 10 millió forintig 10%, e felett 8%. A projektmenedzsment díja
a pályázati költségvetésbe beépíthető, és terveztük is. Mivel a pályázat során
hiánypótlásra nincs lehetőség, körültekintőnek kell lennünk. Ez a szakember
rendkívül precíznek tűnik. Azt is hozzá kell tenni ugyanakkor, hogy az orvosi
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rendelő átalakításának mintegy 4 millió forintos költségére nem igényelhető
támogatás, így ez nem szerepel a költségvetésben.
Dr. Jakab Zsolt: Mivel kiviteli tervek, sőt egyelőre gépészeti terv sem készült, a
gépészeti munkákból csak a nagyobb összegű tételeket költségeltük: tehát például
radiátorokat, mosdókat, WC csészéket, de a vezetékeket nem. Annyival több
ugyanakkor a program a korábban elképzeltnél, hogy nem a kultúrház meglévő
kazánját helyezzük át, hanem energiatakarékos kondenzációs kazánt szerelünk be, és
az egyébként néhány éves kazánt majd a hivatali részen működő elavult kazánnal
cseréljük ki. Ezen kívül ugyan a bővítmény klinkelt téglaburkolata elmarad, viszont
10 cm-es homlokzati vakolatrendszert kialakítunk.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
75/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatási
igényt nyújt be az Alpokalja-Ikva mente LEADER Egyesület
Munkaszervezetéhez, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatás
iránt, a „Fertőhomoki sportöltöző és sportpálya fejlesztése” című projekt
megvalósításához.
A megvalósítandó projekt helyszíne: 9492 Fertőhomok, Akác u. 44. (67
hrsz).
A projekt rövid leírása: sportpálya felújítása és a hozzá kapcsolódó
sportöltöző bővítése.
A projekt
- bruttó költségvetése (teljes összege):
19 050 000,- Ft;
- az önrész összege:
4 050 000,- Ft;
- a támogatási igény:
15 000 000,- Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila polgármestert a
támogatási igény (pályázat) benyújtására, és a projekt megvalósításához
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Horváth Attila
Határidő: 2012. november 15.
5. Napirendi pont:
Horváth Attila: A dolog lényege, hogy a miniszterelnök keretéből célzott, 450 millió
forint támogatást kapott a Fertő-parti kerékpárút fejlesztése. Ebben vannak
elvárások: teljessé kell tenni a kerékpárút hálózatot, és összekötni Sopronnal. Elvileg
jövőre lesz folytatása ennek a programnak, mert az összeg mindenre nem elég.
Viszont, 2013. június 30-ig el kell költeni. A pénzt a Nemzeti Park Igazgatóságára
bízták, aki erre konzorciumot hoz létre. A konzorciumnak lesznek önkormányzati és
egyéb szervezeti tagjai, továbbá pártoló tagjai. A konzorcium vezetője a Nemzeti
Park Igazgatóság. Az elnökségnek eredetileg nem lett volna önkormányzati tagja, de
az egyeztetések alapján Fertőrákos és Hegykő önkormányzata bekerül. Nyilván az

8
érdekeink így képviselve lesznek. A Fertőrákos-Balf közötti szakasznak még terve
sincs, így ennek a tervezése készülne el. A kivitelezés a határidőbe nem fér bele.
Dr. Jakab Zsolt: A lényeg, hogy ha a Fertőrákos-Balf közötti szakasz nem épül meg,
jut pénz a mi szakaszaink felújítására.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
76/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
jóváhagyja „A Fertő-tó menti kerékpárút hálózat fejlesztése” projekt
megvalósítására létrehozandó konzorcium jelen határozat mellékletét
képező tervezettel tartalmilag megegyező konzorciumi együttműködési
megállapodását.
A Képviselő-testület felhatalmazza Horváth Attila polgármestert arra,
hogy a megállapodást aláírja.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. december 31.
6. Napirendi pont:
Horváth Attila felkérte dr. Jakab Zsolt körjegyzőt, hogy ismertesse az ellenőrzési
terveket.
Dr. Jakab Zsolt ismertette a Sopron-Fertőd Kistérség Többcélú Társulás belső
ellenőrzési vezetője által megküldött 2013. évi belső ellenőrzési tervet, és stratégiai
ellenőrzési tervet.
Dr. Jakab Zsolt: Kérdés, ki fogja az ellenőrzéseket végrehajtani, hiszen kérdéses a
többcélú társulás jövője. Mindenképpen vannak azonban olyan feladatok, amelyet
társulás keretében lehet gazdaságosan ellátni, ezért a magam részéről bízom benne,
ha nem is a jelenlegi szervezeti felállásban, de akár egy csökkentett mérettel
fennmaradhat ez a társulás. A törvény szerint jövő év június 30-ig kell felülvizsgálni
az önkormányzati társulásokat.
Horváth Attila: Meg kellene tartani több feladatellátás tekintetében is a többcélú
kistérségeket, akár szűkített szervezettel. A kistérség ügye ezért nyilván visszakerül
majd a képviselő-testület elé.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
77/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2013. évi Stratégiai Ellenőrzési Tervét és Belső
Ellenőrzési Tervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint
jóváhagyja.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos
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7. Napirendi pont:
Horváth Attila: Hosszú ideje húzódik az óvoda elé tervezett zebra ügye. Sokféle
tervezést igényelt. Azt mondtuk, jussunk el a tervezéssel odáig, hogy költségelni
tudjuk. Az útépítés és a forgalomtechnika ára 677 ezer Ft + ÁFA, a közvilágítás
fejlesztése 2 millió 28 ezer Ft + ÁFA. Ez együtt bruttó 3,5 millió forint. Ennek
megvalósítása azt kívánná, hogy mindent ennek a beruházásnak rendeljünk alá,
vagy pályázati forrást várunk hozzá. A magam részéről csupán forgalomtechnikával
oldanám meg egyelőre a közlekedés biztonságosabbá tételét.
Radovits Tibor: Létezik egy sárga, figyelemfelhívó tábla…
Horváth Attila: A közútkezelővel beszéltünk arról, hogy anyagilag kezelhető,
forgalomtechnikai szempontból „valamit érő” megoldást találjunk.
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
78/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati
forrás igénybevételének lehetősége hiányában az óvoda előtti gyalogos
átkelőt nem valósítja meg. Emiatt az elkészült tervdokumentációt nem
nyújtja be hatósági engedélyeztetésre.
A Képviselő-testület egyéb forgalomtechnikai megoldást keres a
közlekedés biztonságosabbá tételére.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: folyamatos
8. Napirendi pont:
Horváth Attila: Módosult a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
(amely alapján februárban megalkottuk az önkormányzati vagyonról szóló
rendeletünket). A módosítás egyik lényeges eleme a korlátozottan forgalomképes
vagyon definiálása. E szerint: „5. § (5) A helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes
törzsvagyonát képezi a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű, b) a helyi
önkormányzat tulajdonában álló, a helyi önkormányzat képviselő-testülete és szervei, továbbá
a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézmény, költségvetési szerv
elhelyezését, valamint azok feladatának ellátását szolgáló épület, épületrész, c) a helyi
önkormányzat többségi tulajdonában álló, közszolgáltatási tevékenységet vagy parkolási
szolgáltatást ellátó gazdasági társaságban fennálló, helyi önkormányzati tulajdonban lévő
társasági részesedés, továbbá d) a Balatoni Hajózási Zrt.-ben fennálló, a helyi önkormányzat
tulajdonában álló társasági részesedés.(6) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyoni
minősítés az (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti nemzeti vagyon tekintetében addig áll fenn,
amíg az adott vagyontárgy közvetlenül önkormányzati feladat és hatáskör ellátását vagy a
közhatalom gyakorlását szolgálja. (7) Az (5) bekezdés szerinti korlátozottan forgalomképes
vagyon önkormányzati hitelfelvétel és kötvénykibocsátás esetén annak fedezetéül nem
szolgálhat, és kizárólag az állam, másik helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás
részére idegeníthető el.”A módosító törvény 19. § (12) bekezdése szerint az 5. § fentiekben idézett - (5)–(7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a helyi
önkormányzat képviselő-testülete köteles 2012. október 31-ig módosítani rendeletét.
Figyelemmel arra, hogy hivatkozott rendeletünk semmilyen vagyontárgyat nem
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minősít korlátozottan forgalomképesnek, így felülvizsgálata során azt állapíthatjuk
meg, hogy a rendeletet nem kell módosítanunk.
9. Napirendi pont:
Horváth Attila: Sarród Község Önkormányzata azzal kereste meg Fertőd Város
Önkormányzatát, hogy a Fertőd Mikro-Térségi Szociális Szolgáltató Központ sarródi
telephelyén általuk eddig igénybe vett idősek napközbeni ellátását, érdeklődő
hiányában, gazdaságossági okok miatt a továbbiakban már nem kívánja működtetni.
Az egyéb, más tagönkormányzatok által is igénybe vett feladatokat továbbra is a
társulás keretében kívánja ellátni. Mivel ezt a szociális szolgáltatást Sarródon kívül
csak Fertőd veszi igénybe, a megszűnés a társulás többi tagjára nézve pénzügyi
változást nem eredményez. A módosítás tervezett hatályba léptetésének ideje: 2012.
november 1. A változás a társulási megállapodás módosítását teszi szükségessé. A
módosítást is tartalmazó, egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást
mellékeltük.
Dr. Jakab Zsolt: A társulási megállapodás módosításának jóváhagyáshoz minősített
többség kell.
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a következő határozatot hozta:
79/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozat:
Fertőhomok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja
a Fertőd Mikro-térségi Szociális Intézményi Társulás létrehozásáról
szóló, jelen határozat mellékletét képező – a módosítással egységes
szerkezetbe foglalt - megállapodást.
Felelős: Horváth Attila polgármester
Határidő: 2012. november 15.
10. Napirendi pont:
a) Horváth Attila: November 11-én lesz az Idősek Napja. Az előző évekhez hasonló
lebonyolítással és 2 000,- Ft-os ajándékutalvánnyal gondolom megszervezni.
Iliásné Pozsgai Anna: Magyar nóta és musical-est lesz, így hangosításra szükség
van. A műsor költsége bruttó 73 400,- Ft.
Horváth Attila: A vacsorai menüre van-e javaslat? Olyan kevesen, mint tavaly, soha
sem voltak. Aki szokott, biztosan eljön, ez kb. 100 fő. Tervezzünk 11-102 főre.
b) Horváth Attila: „Libanap” kapcsán a hagyományt tartanánk idén is. November 8án, jövő hét csütörtökön 19 órára szervezném a megszokott módon azon személyek
meghívásával, akik az év során a községért dolgoztak. Meghívom továbbá Szigethi
István polgármestert is.
c) Horváth Attila: Félek, hogy nem vonatkozik ránk az önkormányzatok
adósságállományának átvállalása. Ugyan szeretném „kiolvasni” belőle, hogy a
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telekvásárlást és az üdülőterületi utak hitelét is átvállalják. Az országgyűlési
képviselőnk ma este vár ehhez kapcsolódóan javaslatokat.
d) Horváth Attila: Szándékunkban áll-e idén is elkészíteni a naptárt? Javaslom, ne
szakítsuk meg a hagyományt. Kérdés a példányszám. Az előző éviekből mindig
maradt, azonban nagyobb példányszám gazdaságosabban állítható elő.
e) Horváth Attila: Ismét kiírták a „Fertő-táj legszebb háza” pályázatot. Felújítás
kategóriában beneveztük az óvodaépületet.
11. Napirendi pontok:
Horváth Attila polgármester hivatkozva arra, hogy szociális ügy kövezik, zárt ülést
rendelt el.
A zárt ülés befejezését követően Horváth Attila polgármester kihirdette, hogy a
képviselő-testület egy fő átmeneti segély iránti kérelmét elutasította.
Mivel egyéb hozzászólás nem volt, Horváth Attila polgármester a képviselő-testület
ülését 21 óra 04 perckor bezárta.

Kmf.

Horváth Attila
polgármester

dr. Jakab Zsolt
körjegyző
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Melléklet:
 meghívó;
 jelenléti ív;
 rendőrségi beszámoló;
 beszámoló a lejárt határidejű és átruházott hatáskörben hozott határozatokról;
 tájház beszámoló;
 melléklet a 76/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozathoz (konzorciumi
megállapodás);
 melléklet a 77/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozathoz (2013. évi stratégiai
ellenőrzési terv és belső ellenőrzési terv);
 mellékelt a 79/2012.(X. 30.) képviselő-testületi határozathoz (Fertőd Mikro-térségi
megállapodás).

